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  انرژی افق       فصلنامهنام 

 صاحب امتیاز

 صحفه                                                                                          خوانید : آنچه در این شماره می                                                                                       انجمن علمی دانشجویی انرژی         

 3                  های تجدیدپذیر     نگاهی به برنامه وزیر نیرو دولت سیزدهم در حوزه انرژی                                                                                آرم و لوگو  جلد و و طراح  مدیر مسئول

 BMS                                                               4 آشنایی با سیستم هوشمند مدیریت ساختمان                                                                                                                امین محمدرفیعی       

 6                                                                                         های خورشیدیآشنایی با انواع پنل                                                                                                                                         سردبیر 

 10                                                                                             چیست؟ نیروگاه تلمبه ذخیره ای                                                                                                                    ابراهیم رشیدی        

 12                                                                                         آثار مخرب مازوت بر آلودگی هوا                                                                                                                              هیئت تحریریه

                                              15                                                                                                                 چیست؟ آردوینو                                                                                                               یر رئیس کاظمیبش       

 19                      گزارش هفتمین کنفرانس انرژی پاک                                                                                                                                                                             سید مجتبی پورسید       

 عظیم آرامون       

 ین محمدرفیعیام       

  مشاور علمی

 نیادکتر فرشید کی     

       

 

 مدری مسئول      سخن 

گاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته را با انم ) افق ارنژی ( هب ثبت و چاپ ربسانیم. با استعانت از باری تعالی و رد ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( موفق شدیم اولین شماره از فصلنامه  نجمن علمی ارنژی دانش
ا

ن هب علم باشد موثمر ثمر ربای دانشجویان و عالقه  این  نشرهی  امید است که  1400آرذماه     -  امین محمدرفیعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .مندا
 

وند  جان  و  خرد  هب  انم  خدا

نجمن  افق  ارنژی   فصلنامه
گاه  تحصیالت  تکمیلی   صنعتی  و   ارنژی    علمی    دانشجویی   ا پیشرفته    فناوری    دانش

 

« است مدری  مسئول    بال مانع       کتبی  اجازۀ با      و  ،  منبع  ذکر   با     نشرهی  این  از مطالب     بخشی   یا    تمام  از   ربداری   کپی   یا   اسکن  هرگوهن تکثیر، .» 
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 تجدیدپذیر هایانرژی حوزه در سیزدهم دولت نیرو وزیر برنامه به نگاهی

 شدهارائه برنامه هفتم فصل براساس چنین،هم

 شدناجرایی جهت ،(مالی منابع مدیریت)

 کشور، در تجدیدپذیر هایانرژی توسعه طرح

سوخت  محل از یورو میلیون ۶۰۰۰ مبلغ

 که است شده گرفته درنظر شدهجوییصرفه

 با همکاری با سال چهار طی در باید

 و برنامه سازمان ازجمله ربطذی هایدستگاه

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک بودجه،

 .شود تامین بانکی شبکه و

 ظرفیت میزان این. کرد اشاره دولت، پایان تا

 ظرفیت برابر ۲ تقریبی طوربه

 ششم سالهپنج برنامه در شدهگذاریهدف

 برابر ۱۰ از بیش و کشور اقتصادی توسعه

 تجدیدپذیر هاینیروگاه کنونی ظرفیت

  .است کشور

 

 منابع در باال پتانسیل از مندیبهره با ایران کشور

 خورشیدی انرژی ازجمله انرژی، تجدیدپذیر

 این بکارگیری در نظیریکم فرصت بادی، و

 مربوط هایچالش رفع راستای در انرژی منابع

 چنینهم و کشور زیستمحیط و انرژی به

 هایبرنامه ازجمله .دارد پایدار، اشتغال ایجاد

 سیزدهم دولت در نیرو وزارت پیشنهادی وزیر

 برق تولید ظرفیت افزایش“ به توانمی

 محل از مگاوات هزار ۱۰ میزانبه تجدیدپذیر

 ماده ۳ تبصره همان) “شدهجوییسوخت صرفه

۶۱) 

 (۱۴۰۰ تیرماه) ایران کشور انرژی سبد در مختلف هایفناوری سهم

 

های های حمایتی کارآمد جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر که براساس قوانین باالدستی در ایران در حال اجراست، یکی از روشطرح خرید تضمینی برق تولیدشده توسط نیروگاه

شده رغم این موضوع، تاکنون کشور ایران به اهداف تعییناند. علیبرده های تجدیدپذیر از این مکانیزم بهرهتجدیدپذیر در جهان است و بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت انرژی

است، نبود منابع کافی جهت خرید تضمینی برق های تجدیدپذیر بودهکه همواره یکی از موانع اصلی توسعه نیروگاهنیافته است. آنچههای کالن خود در این حوزه دستدر برنامه

 :شده است کهامر باعثقانون اصالح الگوی مصرف، بوده است. این ۶۱ماده  ۳ویژه تبصره مل قوانین باالدستی بهدلیل عدم اجرای کاتجدیدپذیر و پاک به

 وکارهای این تناسب افزایش پیدا نکرده است و درنتیجه کسبموقع و بهبا افزایش مکرر نرخ ارز و درنتیجه کاهش ارزش ریال، نرخ پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به

 .رو ساخته استهای جدی ناشی از کاهش استقبال از احداث نیروگاه از طرف بخش خصوصی، روبهه را با چالشحوز

 گذاران شده استهای تجدیدپذیر مقیاس بزرگ منجربه متضررشدن و کاهش اعتماد سرمایهتاخیرهای متعدد در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاه. 

های تجدیدپذیر متناسب با اهداف های تجدیدپذیر در قانون بودجه کل کشور، امکان توسعه ظرفیت نیروگاهشده برای صنعت انرژیریفای تعهای بودجهحاضر، ردیفدرحال

 .وانی مواجه کندهای مالی فراها و بدهیوری انرژی برق )ساتبا( را باچالشهای تجدیدپذیر و بهرهتواند سازمان انرژیشده در برنامه را ندارد و این موضوع میتعیین

میلیارد تومان سوخت  ۲۵۰۰قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، تا سقف  ۶۱های تجدیدپذیر، برای اولین بار در اجرای ماده با تالش ساتبا و سندیکاهای فعال در حوزه انرژی

های ، به ساتبا اختصاص داده شده است تا بتواند تاحدودی بر چالش۱۴۰۰شده یا حواله آن جهت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در قانون بودجه کل کشور در سال جوییصرفه
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، این پرسش مطرح است که آیا وزارت نیروی دولت سیزدهم ۱۴۰۰شده در سال براساس این سقف تعیین .های تجدیدپذیر کشور فائق آیدفعلی صنعت انرژی

جویی شده برابر سقف ساالنه فعلی( از محل سوخت صرفه ۱۸ -میلیارد تومان ۴۵۰۰۰ میلیون یورو )ساالنه ۶۰۰۰شده تا تواند براساس برنامه اعالممی

 شده تامین کند یا خیر؟به اهداف تعیینبرای دستیابی

های تجدیدپذیر ایران گذاران خارجی به بخش انرژیگذاری خارجی در ایران، بسیاری از سرمایهشدن امکان سرمایهو فراهم ۱۳۹۴براین، با امضای توافقنامه برجام در سال عالوه

ی فتوولتاییک، در های خورشیدویژه نیروگاههای تجدیدپذیر، بهتوجه در ظرفیت منصوبه نیروگاههای قانونی، این امر باعث جهش قابلبودن زیرساختبه مناسبوارد شدند و باتوجه

های تجدیدپذیر ، تمایل کشورهای خارجی برای حضور در بازار ایران کاهش شدید پیدا کرد و درنتیجه روند توسعه نیروگاه۱۳۹۷کشور شد. با خروج آمریکا از برجام در سال 

 .توسط بخش خصوصی با کندی مواجه شده است

چنان فاصله مگاوات رسیده است، اما هم ۹۰۳مگاوات به  ۳۳۲درصدی از  ۱۷۱تجدیدپذیر در دولت دوازدهم با رشد  هایرغم اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاهدر مجموع، علی

 .شده و کالن کشور وجود داردتعیین توجهی با اهداف ازپیشقابل
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 BMS سیستم هوشمند مدیریت ساختمانآشنایی با 

می باشد در اصطالح به خانه هایی  Building Management System مخفف عبارتبی ام اسکه ) BMS سیستم هوشمند مدیریت ساختمان)

رهائی که اطالق می شود که کلیه تجهیزات الکتریکی آنها توسط یک سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شود . در واقع به مجموعه سخت افزارها و نرم افزا

می تواند در برگیرنده تمام سرویس  BMS .تی درساختمان نصب می شوند بی ام اس می گویندبه منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمتهای مهم و حیا

ری ، پله برقی های الکتریکی , مکانیکی , و حفاظتی ساختمان باشد. این سرویس ها شامل گرمایش ، سرمایش ، تهویه مطبوع ، آسانسور ، نیروگاه برق اضطرا

 . هستند …اعالم و اطفای حریق ، کنترل تردد و ، کنترل روشنایی ، دوربین مدار بسته ، 
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 ؟ چیست ساختمان BMS هاویژگی

 تواندمی سیستم این امروز اما شد،می اجرا گسترده کشیلوله های مکانیکی، الکتریکی وهای بزرگ با سیستمهای مدیریت ساختمان قبالً به دالیل اقتصادی فقط در ساختمانسیستم

 باالیکند، صرفه جویی در مصرف انرژی باشد. هزینههای مدیریت ساختمان را از نظر اقتصادی توجیه میشاید یکی از دالیل مهمی که سیستم .شود استفاده هاساختمان تمامی در

 :بتواند که سیستمی دارد، هوشمند کنترلری سیستم یک به نیاز موارد این مصرف در بیشتر جویی صرف به نیاز و …و تلفن گاز، برق، آب،

 ا کولر با توجه به دمای تنظیم روشن / خاموش شود(ی بخاری) کند کنترل را ساختمان مختلف هایبخش و کن گرم آب ها ودمای اتاق .۱

 .های روشنایی بدون استفاده خاموش شوندالمپ .۲

 .ها در فصول گرم و سرد هشدار داده شودباز و بسته بدون در و پنجره .۳

 .بدون استفاده قطع شودبرق لوازم برقی  .۴

 .های پیک وجود نداشته باشد )یا مدت استفاده از وسیله )مثالً تلفن( محدود باشد(امکان استفاده از لوازم پرمصرف در زمان .۵

 ولتاژ اتوماتیک هایکاهندهکنترل روشنایی به وسیله  .۶

 های ویژههای هوشمند کنترل روشنایی برای ایجاد نورپردازیگیری از سیستمامکان بهره .۷

 لکنتر ریموت کنترل کلیدها به وسیله .8
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 های خورشیدیآشنایی با انواع پنل

همچون سیلیکون، گالیم آرسنید،  سلول های خورشیدی انرژی تابشی خورشید را دریافت کرده و از طریق پدیده فتوالکتریک به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. نیمه هادی هایی

 .دی سلنید ایندیوم مس در ساخت سلول های خورشیدی استفاده می شود کادمیوم تلوراید یا

 .می دهندهر پنل خورشیدی از قطعات کوچکتری بنام سلول خورشیدی تشکیل می شود، سلول های خورشیدی کریستالی بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص 

 : بصورت کلی سلول های خورشیدی به شکل زیر دسته بندی می شوند

 لیکون کریستال شامل دو دسته مونو کریستال ها و پلی کریستال هاسی 

 فیلم نازک 

 پلیمری و ارگانیک 

 چنداتصالی یا چندالیه 

 متمرکز کننده ها 
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 که میگذارند حضور عرصه به پا متفاوت های تکنولوژی و اولیه مواد از استفاده با خورشیدی های سلول تکنولوژی، پیشرفت افزون روز سرعت به توجه با دانیم می که همانطور

 بلوغ به اکنون هم که دیگر برخی و برند می نام تجاری خورشیدی های ماژول و ها سلول نام با آنها از که باشند می استفاده قابل اقتصادی لحاظ به اکنون هم آنها از برخی

برند می نام ظهور نو های تکنولوژی با که دارند قرار آزمایشگاهی مراحل در صرفا و ندارد اقتصادی توجیه حاضر حال در آنها از استفاده و اند نرسیده خود تکنولوژی . 

 

 .داشت خواهیم ها ماژول این روی را مباحث در تمرکز است، کریستالی سیلیکون های ماژول به مربوط فتوولتائیک های سیستم در بازار سهم از درصد ۹۰ از بیش اینکه به توجه با

 

 

 

 کریستال مونو خورشیدی های پنل

در یک بوته آزمایش کوارتز ذوب فرآیند ژورچالسکی برای تولید سیلیکون تک کریستالی در سلول های خورشیدی بکار گرفته می شود. در این فرآیند، مواد اولیه پلی کریستال 

سیلیکون مذاب فرو برده می شود و به آرامی به خارج از مذاب کشیده می  سانتی گراد دارد. هسته کریستال با یک جهت مشخص به داخل ۱۴۲۰می شود که دمائی در حدود 

 .شود
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سانتی متر و چندین متر در طول، رشد خواهد کرد. سپس به صورت الیه الیه یا همان ویفر بریده  ۳۰در طول این فرآیند، کریستال به مقدار یک مونو کریستال استوانه ای تا قطر 

و سپس خطوط عبور جریان روی آن چاپ می شود.  AR می باشد تهیه شد، بعد از آن پوشش ضدانعکاس با نام مخفف PN ه یک اتصالمی شود. قلب سلول خورشیدی ک

 .به صورت مجزا مشخص باشند N و P سرانجام، برای جلوگیری از اتصال کوتاه، عملیات کلیشه سازی انجام می شود که لبه های الیه های

 

 ستالپنل های خورشیدی پلی کری

گیری می شود. حین کنترل در فرآیند تولید سلول های خورشیدی پلی کریستال، ابتدا سیلیکون در بوته آزمایش کوارتز ذوب می شود و در قالب هایی به شکل مکعب قالب 

ریستال های سیلیکونی تا حد امکان همگن در گرمایش و سرمایش، قالب را بصورت تک جهتی سرد می کنند. هدف از این جامدسازی یک طرفه، شکل دادن تعداد زیادی ک

 .سایزهای چند میلی متر تا چندسانتی متر می باشد

ل می باشد. سایر مراحل تولید دانه های کریستالی ایجاد شده در جهات مختلف شکل گرفته اند که باعث پایین تر بودن بازدهی آنها نسبت به سلول های خورشیدی مونوکریستا

 .خورشیدی مونو کریستال خواهد بودمانند سلول های 

 

 پنل های خورشیدی فیلم نازک )تین فیلم(

نور استفاده شده است  تاکنون، تکنولوژی فیلم نازک یا تین فیلم شناخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این تکنولوژی از نیمه هادی های حساس به ۱۹۹۰از سال 

 .پایین می باشد. سیلیکون آمورف، دی سلنید ایندیوم، کادمیوم تلوراید، ژرمانیوم و غیره به عنوان مواد اولیه استفاده شده اند که در الیه های نازک با قیمت
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حرارت مورد نیاز برای تولید  میلی متر نیز می توانند تبدیل نور به الکتریسیته را انجام دهد. در مقایسه با درجه ۰,۰۰۱بخاطر جذب باالی نور این مواد، ضخامت الیه های کمتر از 

درجه سانتی گراد برای تولید سلول خورشیدی فیلم نازک نیاز می باشد. برای  ۶۰۰تا  ۲۰۰درجه سانتی گراد است، در این تکنولوژی بین  ۱۵۰۰سلول های کریستالی که حدود 

 .تولید سلول و ماژول های فیلم نازک هیچ محدودیتی برای سایز سلول وجود ندارد

 

 

 پنل های خورشیدی پلیمری و ارگانیک

به دالیل زیر سلول های  .بودتکنولوژی سلول های خورشیدی ارگانیک و پلیمری هم اکنون در مراحل آزمایشگاهی و تحقیقاتی هستند، اما در آینده موثر و کاربردی خواهند 

 : ایی برای گفتن داشته باشندخورشیدی ارگانیک و پلیمری هم می توانند در صنعت فتوولتائیک در آینده حرف ه

 .د اولیه اندک استوزن سبک و مواد اولیه کمی مصرف می کنند چرا که به راحتی به الیه های بسیار نازک تبدیل می شوند و شکل آنها قابل انعطاف و هزینه موا. ۱

 … قابل تلفیق با سایر موادی مثل پوشاک، سیستم های قابل انعطاف و. ۲

 

 راندمان تولید انرژی پنل ها آورده شده استو در آخر جدول 

 

 

 

 

 

 چیست نیروگاه تلمبه ذخیره ای

 های نیروگاه. رودمی کار به است زیاد مصرف تقاضای که هاییزمان در برق این بازتولید و مصرف بر مازاد برق از استفاده برای که است نیروگاه نوعی ایذخیره تلمبه نیروگاه

 بار پیک شرایط در برق تولید و یکسو از برق شبکه باری کم ساعات طی(  دست باال سد به آب پمپاژ) موتوری عملکرد با که هستند برقابی های نیروگاه انواع از ای ذخیره تلمبه

 کردن تلمبه با برق برای تقاضا کاهش زمانهای یا شب در ای ذخیره تلمبه های نیروگاه. باشند داشته تولید سیستم عملکرد بهبود در موثری نقش توانند می دیگر سوی از سیستم

 این دارد وجود مصرف مازاد که زمانهائی در و سازند می ذخیره را انرژی دارد قرار باالتر ارتفاعی در و دست باال در که مخزنی یا دریاچه به دست پائین در مخزن دریاچه از آب

 از گذشته و است روز شبانه مختلف ساعات در آنها عملکرد ها نیروگاه این مزایای از.شود می تبدیل الکتریکی انرژی به ژنراتور توربین واحدهای از آب عبور با پتانسیل انرژی

 باشد می.... و اقتصادی و محیطی زیست ، جنبی خدمات سازی فراهم ، انرژی تنظیم آن مزایای جمله از باشند می دیگری مزایای دارای برق مصرف و تولید نمودن متعادل موضوع
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 طبقه بندی نیروگاه های تلمبه ذخیره ای : این نیروگاه ها به دو روش طبقه بندی می شوند

  )Operating cycle(طبقه بندی بر اساس دوره یا چرخه عمل. ۱

 .پردازد می انرژی تولید یا آب کردن تلمبه به تقاضا منحنی اساس بر که شوند می تقسیم ساالنه یا هفتگی ، روزانه کارکرد چرخه یا دسته سه به ها نیروگاه این

  )In flow(طبقه بندی بر اساس جریان آب .۲

 .نیروگاه به دو نوع خالص و مرکب تقسیم می شود که در نوع خالص آب به طور مکرر بین دو مخزن باالدست و پائین دست جریان می یابددر طبقه بندی بر اساس جریان آب 

وائد توربین ها و پمپ ها عبور می کند بیشتر از میزان آبی است که از پمپ ها عبور می کند . تولید انرژی اضافی در این نوع نیروگاه ها بر فدر نوع مرکب حجم کلی آب که از 

 .اقتصادی آن می افزاید

 

 

ال می برد و برای مشترکان برق تسهیالتی را فراهم می کند. برخی از تاثیر آن بر عملکرد سیستم برق: عملکرد نیروگاه تلمبه ذخیره ای قابلیت اطمینان و دسترسی در شبکه برق را با

انرژی اضافی موجود در شبکه را جهت انجام عمل پمپاژ جذب کرده و با ذخیره کردن آب در مخزن باال دست به ذخیره سازی انرژی برای مواقع  -این خدمات و فواید عبارتند از :

 -فراهم سازی بازار پایدار برای قدرت غیر پیک  -در شبکه برق می باشد.  )Load shaping (ها دارای توانائی اصالح منحنی بارعملکرد این نیروگاه -مصرف می پردازد. 

انرژی بیشتری که  فراهم سازی استفاده روزانه کار آمد از خطوط انتقال نیرو در نتیجه -تاثیر احداث این نیروگاهها در کاهش ساخت و ساز نیروگاههای سوخت فسیلی و هسته ای 
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و فراهم سازی امکان پایدار سازی جریانات غیر عادی برق که در شبکه ممکن است پدیدار شود بعنوان مثال وقتی یک واحد انرژی تولید می کند  -از نیروگاه حاصل می شود. 

تفاده می کند در حالیکه واحد در حال تولید ، تثبیت ولتاژ شبکه را فراهم می واحد دیگر آب را تلمبه می کند ، واحدی که درحال تلمبه کردن آب است انرژی قابل دسترس را اس

این نیروگاه ها باعث باال رفتن راندمان  -این نیروگاه ها به هنگام وقوع ایراد و خطای گسترده در شبکه برق براحتی امکان تامین قدرت اضطراری روی شبکه را دارا هستند.  -سازد . 

عملکرد این نیروگاه ها باعث باال  -سیلی و افزایش قابلیت انعطاف پذیری آنها در چرخه کاری و بهبود کیفیت گازهای آالینده از این نیروگاه ها می شوند. نیروگاه های سوخت ف

  .رفتن راندمان شبکه برق می شود

 

 

 فصلنامه هشدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: ایسنا

 



      افق انرژی
 

فصلنامه انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه تحصیالت 
1400 ماه  دی –تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  شماره اول   

 

 13 صفحه
 

 محیط زیست

آلودگی هواآثار مخرب مازوت بر   

 
ایی یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: واحدهای صنعتی اطراف تهران، خودروها و موتورسیکلت های غیر استاندارد و سوخت ه

 .که به صورت ناقص می سوزند در تشدید آلودگی هوا به ویژه در شهر تهران موثر هستند

نا، مالک شریعتی نیاسر با اشاره به وضعیت آلودگی هوای کالنشهرها و تاثیر مازوت بر تشدید آن بیان کرد: متاسفانه از خبرگزاری ایس« افق انرژی»به گزارش 

ی مایع کمتر استفاده استفاده از مازوت بر آلودگی هوای شهرها تاثیر مخرب دارد و عالوه بر آن تاثیر منفی اقتصادی نیز دارد. ما هرچقدر بتوانیم از سوخت ها

 .به نفع اقتصاد کشور است کنیم

ت این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: واحدهای صنعتی اطراف تهران، خودروها و موتورسیکلت های غیر استاندارد و سوخت هایی که به صور

نیز فعالیت داشته و به یک عامل مضاعف ناقص می سوزند در تشدید آلودگی هوا به ویژه در شهر تهران موثر هستند به ویژه در فصل زمستان که موتورخانه ها 

 .برای آلودگی هوا تبدیل خواهد شد

 مازوت چیست و چه ضررهایی دارد؟

شود. در اروپا و های حرارتی و موارد مشابه از آن استفاده میآید که کیفیت پایین و ویسکوزیته باالیی دارد و در نیروگاهمازوت نوعی نفت کوره به شمار می

ها در شوروری سابق و شرق دور مورد استفاده قرار شود. در گذشته، مازوت برای گرم کردن خانهترکیب مازوت شکسته به گازوئیل تبدیل می ایاالت متحده،

فاده هایی که از مازوت استها تجهیزات الزم برای تبدیل مازوت به سایر محصوالت پتروشیمی را نداشتند. در کشورهای غربی به کورهگرفت چراکه آنمی

 .گویندسوز نیز میهای ضایعاتکنند، کورهمی
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شود برای گرم کردن بویلرها )دیگ بخار( جهت تولید بخار مورد استفاده قرار مازوت که به طور عمده توسط کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران تولید می

بندی این سوخت باید به محتوای گوگرد آن اشاره کرد که متاثر از منبع اصلی آن است. در باالیی دارد. از عوامل مهم در درجه گرمای سوختن بسیار گیرد چراکه این ماده، می

ت خاصی جایی که ویسکوزیته بسیار باالیی دارد، پمپ کردن آن به تجهیزاگویند و از آنمی) «Dirty Oil (نفت کثیف»حمل و نقل مازوت به طور معمول به این سوخت، 

 .نیازمند است

تر، های سبکهای نفت خام به شمار آورد که حاصل تقطیر جزء به جزء آن به هنگام پاالیش نفت خام است و بعد از تبخیر بنزین و سایر فرآوردهتوان از جمله ترکیبمازوت را می

 .آیداز نفت خام بدست می

ها ها و کورهها، گرمکنهای نفتی است که در بسیاری از موتورها، چراغآید نفت کوره از جمله فرآوردهبه شمار می بر این اساس مازوت نوعی نفت کوره با کیفیت بسیار پایین

های مختلف، آید و برای استفاده در کاربریگیرند. نفت کوره همانطور که گفته شد از نفت خام بدست میگیرد و همچنین به عنوان حالل نیز از آن بهره میمورد استفاده قرار می

 .کنندرا پاالیش میآن

 

 اثرات ورود مازوت به محیط زیست چیست؟

های کوره به محیط زیست آثار مختلفی را به همراه کنند اما ورود مازوت و سایر نفتهای حرارتی از مازوت استفاده میهمانطور که گفته شد، برای گرم شدن بویلرها در نیروگاه

های آید. زمانی که این مواد به خاک یا آبدیگری به شمار می اند و هریک نوعی مخلوط متفاوت ازهای کوره همچون مازوت از مواد شیمیایی مختلفی تشکیل شدهدارند، نفت

 .د شدخواهن حل خاک و آب در هاآن نگهداری مخازن نشتی دلیل به نیز دیگر برخی شوند ها تبخیر میرسند، بخشی از آنسطحی می

های داخل آب یا خاک نیز صورت ها و باکتریهای قارچشوند. این اتفاق در اثر فعالیتتوانند در اثر تابش نور خورشید به ترکیبات دیگری شکسته مواد شیمیایی تبخیر شده می

توانند تا بیش از یک دهه در محیط زیست باقی بمانند. بنزن، تولوئن و زایلین از جمله این ترکیبات سمی های دیگر وجود دارند میگیرد. این مواد شیمیایی که در خاک و محیطمی

 .هستند

ها از نفت سفید کردن خانهترین حالت زمانی است که برای گرمگیریم. محتملهای نفتی از جمله نفت کوره و مازوت قرار میهای مختلفی در معرض فرآوردها به روشامروزه م

گیرند. بنابراین در صورت ذخیره و کننده نیز بهره میپاکاستفاده شود که در گذشته بسیار رواج داشته است. عالوه بر این، از نفت سفید و سایر ترکیبات نفتی به عنوان حالل و 

ها های حرارتی در نزدیکی شهرها و استفاده از مازوت در آنها با پوست بسیار زیاد است. عالوه بر این، وجود نیروگاهها، احتمال تماس آننگهداری این مواد در منزل و تبخیر آن

 .ها خواهد شدل از سوختن ناقص این فرآوردهسبب قرارگیری انسان در معرض ترکیبات حاص
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شوند. همچنین اگر و غذای آلوده را مصرف کنید و همچنین به هنگام تماس پوست با این مواد، وارد بدن می که آبها را در هوا تنفس یا اینها زمانی که آنمازوت و سایر سوخت

 .شوندها وارد بدن میکنند، مازوت و سایر سوختایی باشد که از این سوخت استفاده میهها و نیروگاهمحل کار یا زندگی شما در نزدیکی کارخانه

 

 اثرات استفاده از مازوت بر سالمتی

است گازی سمی  2SO دهدتشکیل می 2SO راشوند که بخش بیشتر آنمنتشر می Sox های فسیلی حاوی گوگرد همچون مازوت، ترکیباتی موسوم بهدر اثر سوزاندن سوخت

برسد، بوی بدی خواهد داشت که در این سطح، کشنده   ppb ۵۰۰که برای سالمتی مضر است. این گاز، وزن بیشتری نسبت به هوا دارد و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از 

 .خواهد بود

های قلبی و تنفسی را به همراه دارد. به طور کلی، غلظت معمول این بیماری تر، درد قفسه سینه، مشکالت تنفسی، قرمزی چشم و افزایش احتمال بروزهای پاییناین گاز در غلظت

 .شود که در این غلظت اثر مخربی بر سالمتی نخواهد داشتذکر می ppb ۱۰گاز در اتمسفر کمتر از 

 
 

 « ) Particulateذرات معلق»رات بسیار ریز هوا است که ها به شکل آئروسول یا ذها و نیتراتتشکیل سولفات های گوگردی، اثر دوم سوزاندن مازوت و سایر سوخت

) Matterدهندشوند. این ذرات معلق با تشدید آلودگی هوا خطر آسم و حمالت قلبی و تنفسی را افزایش میموجود در هوا را سبب می. 

های شوند. این آئروسولرود و در این حالت اکسیدهای گوگرد به دلیل واکنش در اتمسفر و فاز محلول در آب، به اسید تبدیل میاثر سوم سوزاندن مازوت از منبع انتشار آن فراتر می

های اسیدی در بارانpH های انسانی نباشد، اشی از عملکرد و فعالیتاسیدی تحت شرایط خاص هواشناسی به باران اسیدی، برف و مه تبدیل خواهند شد. زمانی که آلودگی هوا ن

 .اکسید کربن استخواهد بود که این میزان خاصیت اسیدی به دلیل وجود کربنیک اسید حاصل از واکنش بخار آب با دی ۵,۵حدود 
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ها نیز دیگر توانایی های اسیدی اشاره کرد و خاکان به حل شدن فلزات سنگین در بارانتوها میگذارند که از میان آنهای اسیدی اثرات مخرب دیگری نیز بر جای میاین باران

 .یابدداشتن ریشه درختان را نخواهند داشت. در نتیجه با فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی، احتمال بروز سیل افزایش مینگه

 

 

 

 

 آردوینو چیست؟

در اینترنت مواجه شده اید. متن باز را می توان به نوعی روش و  "متن باز"می باشد. احتماال تا به حال با واژه ی  open sourceیک پلتفرم متن باز و یا  آردوینو به طور دقیق 

توانند آن نرم افزار و یا سخت افزار را به راهی برای طراحی دانست که در آن سازنده ی یک سخت افزار و یا یک نرم افزار، این امکان را برای کاربران فراهم می کند که ب

به همین دلیل انواع مختلفی مانند تلگرام روش دلخواه خود تغییر بدهند. برای آشنایی بیشتر می توانید نرم افزار تلگرام را در نظر داشته باشید که یک نر افزار متن باز بوده و 

 طالیی، تلگرام اصلی و غیره از آن در بازار موجود است.

 

بابت سخت افزار  Atmelرلر میکروکنت از و اصلی زبان عنوان به جاوا نویسی برنامه زبان از و است افزار سخت و افزار نرم صورت به که است باز متن پلتفرم یک هم آردوینو

ها، صفحه های نمایش، انواع موتور و یا هرگونه پروژه ی الکترونیک دیگری  LEDو یا قطعه ی اصلی بهره می گیرد. از مهم ترین کاربرد های آن می توان به کنترل کردن 

لیت را فراهم می کند که بتوانند از میکروکنترلر استفاده کنند. جالب است بدانید با قاب این افراد تمامی برای که است این آردوینو نام برد. در واقع اساسی ترین هدف ساخت

https://irenx.ir/category/project/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/
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یست؟ و چه کاربردی دارد، می استفاده از آن حتی دیگر الزم نیست شناخت دقیقی از میکروکنترلری که از آن استفاده می کنید داشته باشید. اکنون که دانستیم آردوینو چ

 را توضیح دهیم تا شناخت بیشتری از آن داشته باشید.خواهیم انواع آن 

 

 

 تاریخچه

هزینه برای انجام ای ساده و کمتعاملی ایورئا در کشور ایتالیا شکل گرفت. ایده عبارت بود از ساخت وسیلهمیالدی در انستیتو طراحی ۲۰۰۳ سال در آردوینو ساختی ایده

 :ن ایده نقش داشتندنویسی ندارند. سه فرد کلیدی در به ثمر نشاندن ایهایی که آشنایی چندانی با اصول مهندسی و برنامهخصوص آنهای دیجیتال دانشجویان، بهپروژه

 .هرناندو باراگان، ماسیمو بانزی، و کیسی ریس

 باراگان نامهد. بانزی و ریس نیز استادان راهنمای پایاننمای اجراء زمینه این در را خود ارشدکارشناسی ٔ  نامهباراگان یکی از دانشجویان انستیتو ایورئا بود که تصمیم گرفت پایان

. گرفت نام وایرینگ که شد افزارینرم و افزارسخت ایجاد به منجر و بود آمیزموفقیت بسیار باراگان ٔ  نامهپایان ٔ  نتیجه. نبود میان در آردوینو از اسمی هنوز زمان آن تا. بودند

های زبان افزار وایرینگ نیز بر مبنای یکی ازهزینه بود. نرمهای موجود در بازار آن زمان داشت یعنی ساده و کمرا نسبت به سایر نمونه نظر مورد هایویژگی وایرینگ افزارسخت

 .تهیه شده بود پراسسینگ موجود به نام نویسیبرنامه

ترتیب کارمند و میالدی با همکاری دیوید کوآرتلس و دیوید ملیس )که به ۲۰۰۵افزار وایرینگ برآمد و در سال های سختنامه، بانزی درصدد کاهش هزینهپس از اتمام پایان

ای به نام آردوین در شهر ایورئا بود که ام جدید برگرفته از نام کافهن این. داد تغییر آردوینو به را آن نام و پرداخت وایرینگ  پروژه  شجوی انستیتو ایورئا بودند(، به توسعهدان

پادشاهی  به میالدی یازدهم قرن در و بود ایورئا شهر حکمران زمانی که است ایتالیا قدیم شاهزادگان از یکی نام آردوین، یشد. واژهاکثر جلسات گروه در آنجا تشکیل می

 .رسید ایتالیا

 سخت افزار آردوینو

افزاری آردوینو وجود دارد که یکی از آنها، های مختلفی از بردهای سختشود. مدلتشکیل می افزارینرم و افزاریسخت که در باال گفته شد، آردوینو از دو بخش طورهمان

به عنوان  ATmega328P افزار آردوینو است. در این برد، از یک میکروکنترلرهای سختاز پرکاربردترین مدل یکی (Arduino UNO) است. آردوینو اونو اونو مدل

افزار آردوینو اونو از چهار بخش کلی زیر تشکیل آموزش آردوینو است. سختها برای ترین نمونهشود. آردوینو مدل اونو، یکی از متداولپردازشگر و حافظه استفاده می

 :شود )شکل زیر(می

 میکروکنترلر 

 بخش تغذیه 

  رایانهبخش ارتباط با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/ATmega328
https://en.wikipedia.org/wiki/ATmega328
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
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 های گروهیدرگاه 

 

 

 نرم افزار آردوینو

شود. شناخته می آردوینو( یکپارچهی  محیط توسعه) IDE افزار آردوینونرم است که به نامنویسی بردهای خود تهیه کردهبرای برنامهاختصاصی  متن باز افزارآردوینو، یک نرم

افزار آردوینو قرارداده شده تا نرم ریزی نماید. امکاناتی مانند ترمینال سریال نیز در داخلتواند مستقیماً میکرو کنترلر شما را برنامهافزار آردوینو بدون نیاز به پروگرامر مینرم

ها یا هر اطالعات دیگری را به و وضعیت پین ADC توان مقادیریابی نمایید. مینویسید عیبهایی را که برای میکرو کنترلر میبرنامه USB بتوانید به وسیله ارتباط سریال و

افزار، تا حدود طور که پیش تر اشاره شد، شیوه نگارش دستورها در این نرممیکرو کنترلر دریافت کرد. همانترمینال سریال آردوینو فرستاد و از طریق کامپیوتر اطالعات را از 

 است.  C++ و  C نویسی به زبانزیادی مشابه برنامه

 :شوداین برنامه از چند بخش اصلی تشکیل میبینید، محیط طور که در شکل میهمان

 منوی دستورها 

 پنجره کدنویسی 

 پنجره کامپایلر 

 باد )یکا( اطالعات rate و port 

 Serial monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88_(%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
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 چرا آردوینو؟

، Parallax Basic Stamp ،Netmedia's BX-24میکروکنترلر و پلت فرم میکروکنترلر دیگر، جهت محاسبات فیزیکی موجود است. بردهای  زیادی تعداد

Phidgets ،MIT's Handyboard  و بسیاری بردهای دیگر، عملکرد مشابهی را ارائه می دهند. کلیه این ابزارها، جزئیات درهم و برهمی از برنامه نویسی میکروکنترلر را

ایی را برای معلمان، دانش جمع بندی نموده اند. برد آردوینو همچنین فرایند کار با میکروکنترلرها را تسهیل می کند. لیکن مزای easy-to-useبرداشته و آن را در یک پکیج 

 آموزان و مبتدیان عالقه مند در کلیه سیستم های دیگر ارائه می دهد:

  بردهای آردوینو نسبتاً ارزان هستند. ارزان ترین نسخه از ماژول آردوینو می تواند به صورت دستی مونتاژ شود،  ،یر پلت فرم های میکروکنترلرسا با مقایسه در  -ارزان

 دالر قیمت دارد. ۵۰های آردوینو از پیش مونتاژ شده، کمتراز و حتی ماژول 

 لمستقل از سیستم عام (Cross-platform)  نرم افزار آردوینو روی سیستم های عامل ویندوز، مکینتاشOSX  و لینوکس اجرا می شود. اکثر سیستم های

 میکروکنترلر منحصر به ویندوز شده اند.

  ست، در عین حال جهت استفاده ی کاربران حرفه ای از مزیتها نیز به ا محیط برنامه نویسی آردوینو برای استفاده مبتدیان، ساده -محیط برنامه نویسی شفاف و ساده

ی در به راحتی قابل استفاده است، بدین ترتیب، دانش آموزانی که برنامه نویس Processingاندازه کافی منعطف است. برای مدرسان، بر اساس محیط برنامه نویسی 

 آن محیط را یاد می گیرند، با ظاهر و باطن آردوینو آشنا خواهند شد.

  نرم افزار قابل توسعه وopen-source -  نرم افزار آردوینو به صورت یک ابزارopen-source  منتشر شده است که برای توسعه توسط برنامه نویسان باتجربه

ا بفهمند، می توانند از آردوینو گریزی به زبان ر فنی جزئیات خواهند می که افرای و یابد، گسترش ++C ه هایموجود می باشد. این زبان می تواند از طریق کتابخان

 را درون برنامه های آردوینو خود درج کنید. AVR-Cکه زبان پایه ی آن است، بزنند. به طور مشابه اگر بخواهید، می توانید مستقیما کد  AVR Cبرنامه نویسی 

  سخت افزار قابل توسعه وopen-source - آردوینو بر اساس میکروکنترلرهای ATMEGA8 و ATMEGA168 شرکت Atmel  پایه ریزی شده اند. طرح

هبود ببخشند. مجوز گرفته اند، بنابراین طراحان با تجربه مدار، می توانند ماژول خود را ساخته، توسعه داده و آن را ب Creative Commonsماژول ها تحت لیسانس 

 حتی کاربران نسبتاً بی تجربه می توانند یک نسخه بردبوردی از ماژول را جهت فهم شیوه کار آن بسازند و هزینه ای جهت آن نپردازند.
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برگزاری هفتمین کنفرانس انرژی پاک به میزبانی دانشگاه 

  تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

آذر ماه به کار خود پایان داد  4 آذرماه برگزار گردید و  3  

 سخن دبیر علمی

 بنام خدا

به یاری خداوند متعال پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 

آذرماه  ۴و  ۳های پیشرفته در نظر دارد هفتمین کنفرانس ملی انرژی پاک را در تاریخ

بصورت مجازی برگزار نماید ۱۴۰۰ . 

هدف این کنفرانس ساالنه ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه 

های تولید و ذخیره انرژی پاک بوده و به طور خاص، شامل مباحث مربوط به سیستم

های آموزشی باشد. برگزاری کارگاهسازی تولید و توزیع و مصرف انرژی نیز میبهینه

برای معرفی آخرین ابداعات و تحوالت تکنولوژی روز دنیا، همراه با نمایشگاه آخرین 

هایی است که طی های پاک، از جمله برنامهنرژیدستاوردهای نوآورنه در زمینه ا

برگزاری این کنفرانس به انجام خواهند رسید. در این راستا از پژوهشگران، استادان، 

گردد تا مدیران، کارشناسان، دانشجویان و همه عالقمندان به مباحث انرژی دعوت می

ی و کاربردی، در با ارسال نتایج تحقیقات و دستاوردهای خود در قالب مقاالت علم

برگزاری هر چه پربارتر این کنفرانس از جهت علمی برگزار کنندگان آن را یاری 

گردد تا با ها و فعالین عرصه انرژی کشور دعوت میفرمایند. همچنین از شرکت

حضور خود در نمایشگاه جانبی کنفرانس، آخرین محصوالت و خدمات خود را به 

ر کنفرانس برسانند. امید است با توجه بیشتر به اطالع متخصصین و محققین حاضر د

های استفاده بهینه از انرژی و کاهش های عملی و اقتصادی در مباحث انرژی، راهروش

های پژوهشی و اجرائی کشور قرار گیردمصرف آن را در اولویت . 

 دبیر علمی کنفرانس

نیادکتر فرشید کی  

 

این کنفرانس با همکاری پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی، 

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته پارک علم و فناوری و دانشگاه 

در کنفرانس از سخنرانان و استاتید برجسته ای دعوت بعمل برگزار گردید.

آورده شد که در انتها به آنها اشاره شده است. همچنین هفتمین کنفرانس 

متعدد در باب انرژی های  ارائه مقاالتپنل  ۴انرژی پاک متشکل از 

 و همچنین کارگاه آنالین آموزشی هم ائه پوسترپنل ار ۱تجدیدپذیر و نو و 

  برخط برگزار گردید.به صورت 
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